البنك المركزي المصري
اٌخحٍ ً١اٌشٙشٌٍ ٞخضخُ

معدل التضخم :العام واألساسي – يوليه 1024
شٙذ اٌشلُ اٌم١بع ٟاٌعبَ ألععبس اٌّغخٍٙى ٓ١اٌّعذي اٌز ٞأعٍٕٗ اٌجٙبص اٌّشوضٌٍ ٞخعبئةت اٌعبِةت ٚاصاءةبي ة 31 ٟأغغةسظ 2014
اسحفبع ةب ً شةةٙش٠ب ً لةةذسٖ  % 3.51خ ة ي شةةٙش ١ٌٛ٠ةةٗ ِ 2014مببةةً اسحفبعةةب شةةٙش٠ب ً لةةذسٖ  % 0..4خ ة ي شةةٙش ١ٔٛ٠ةةٗ ٚ ،لفةةض اٌّعةةذي
اٌغٌٍٕ ٞٛخضخُ اٌعبَ إٌة % 11.04 ٝة١ٌٛ٠ ٝةٗ ِةٓ  %..20ة١ٔٛ٠ ٝةٗ .لبِةج اٌحىِٛةت ة ٝأٚي ١ٌٛ٠ةٗ بخعةذ ً٠أعةعبس بعة اٌغةٍ
ٚاٌخذِبث اٌّحذد أععبس٘ب إداس٠ب  ٝاطبس بشٔبِج حٛا١ذ اٌّبٌ١ت اٌعبِت ٌعبَ ٚ ،2015/2014لذ غةش األرةش اٌّببشةش فسحفةبع أعةعبس
٘زٖ اٌغٍ اٌجضي األوبش ِٓ اٌخغ١ش اٌشٙش ،ٜع ٚة عٍ ٝاألرش غ١ش اٌّببشش ٚاٌز ٜحّثً  ٝاسحفبع أععبس إٌمً اٌبةش ٜببصاةب ت إٌةٝ
اسحفبع أععبس اٌخضشٚاث ٚاٌفبوٙت اٌسبصجت ٚعٍ غزائ١ت أخشٚ ٜاٌخ ٟحضإِةج ِة ِٛعةُ شةٙش سِضةبْ ٚ .ة ٝراث اٌٛلةج عةجً
اٌخضخُ األعبع ٟاٌّعذ ِٓ لبً اٌبٕه اٌّشوض ٞاٌّءشِ ٞعذفً شٙش٠ب لذسٖ ِ 2014 ٗ١ٌٛ٠ ٝ %1.79مببً ِعذي لذسٖ ٝ %0.6.
 ٚ .ٗ١ٔٛ٠اسحف اٌّعذي اٌغٌٍٕ ٞٛخضخُ األعبع ٟإٌ١ٌٛ٠ ٝ %9.57 ٝةٗ ِةٓ  %..76ة١ٔٛ٠ ٝةٗ ٚ ،لةذ ا١ةذ جةضيا ِةٓ رٌةه افسحفةبع
حأر١ش خشة األعبط ِةٓ اٌعةبَ اٌّباة ٚ .ٟة ٝراث اٌٛلةج عةجٍج أعةعبس اٌخةذِبث األخةشٚ ٜاٌخةذِبث اٌّذ ٛعةت  ٚاٌغةٍ افعةخ ٙو١ت
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اسحفبعبث ِخفبٚحت.
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عةةةجً اٌخضةةةخُ اٌعةةةبَ اسحفبعةةةب شةةةٙش٠ب ً بٍةةة  %3.51ةةة١ٌٛ٠ ٝةةةٗ
ِ 2014مببً اسحفبعب شٙش٠ب ً لذسٖ ٠ٚ ، ٗ١ٔٛ٠ ٝ %0..4عخبش
٘زا اٌّعذي أعٍةِ ٝةٓ ِخٛعةظ اٌّعةذفث اٌشةٙش٠ت اٌّغةجٍت خة ي
إٌء ة األٚي ِ ةٓ عةةبَ ٚ 2014اٌبةةبٌ  .%0.64األرةةش اٌّببشةةش
ٌخعذ ً٠أععبس اٌغٍ اٌّحذدة إداس٠ب عبُ٘ بـ ٔ 1.52مست ِئ٠ٛت ةٝ
اٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜخضخُ اٌعةبَ ٚ .اسحفة اٌّعةذي اٌغةٌٍٕ ٞٛخضةخُ
اٌعبَ إٌ.ٗ١ٔٛ٠ ٝ %..20 ِٓ ٗ١ٌٛ٠ ٝ %11.04 ٝ


لبِةةةج اٌحىِٛةةةت ةةة ٝأٚي ١ٌٛ٠ةةةٗ  2014بخعةةةذ ً٠أعةةةعبس
بع اٌغٍ ٚاٌخذِبث اٌّحذد أععبس٘ب إداس٠ةب ة ٝاطةبس
بشٔةةةبِج حٛا١ةةةذ اٌّبٌ١ةةةت اٌعبِةةةت ٌخشةةةًّ أعةةةعبس اٌغةةةٛفس
ٚاٌبٕةةةض ٚ ٓ٠اٌىٙشبةةةبي ٚاٌةةةذخبْ ٚاٌغةةةجبئش ٚاٌى١شٚعةةةٓ١
ٚخةةةةذِبث إٌمةةةةً اٌبةةةةشٚ ،ٜلةةةةذ جةةةةبيث اٌض٠ةةةةبدة بٕغةةةة
% 26.2ٚ% 14.1ٚ%27.9 ٚ % 52..ٚ %63.1
 %24.4 ٚعٍةةة ٝاٌخشح١ةةة ٚ .بةةةزٌه بٍغةةةج اٌض٠ةةةبدة ةةةٝ
أعةةعبس اٌغةةٍ ٚاٌخةةذِبث اٌّحةةذدة إداس٠ةةب ٔغةةبت %..62
ٌخغةةةبُ٘ بةةةـ ٔ 1.52مسةةةت ِئ٠ٛةةةت ةةة ٝاٌّعةةةذي اٌشةةةٙشٜ
ٌٍخضخُ اٌعبَ.

٠ 1مةة َٛاٌجٙةةبص اٌّشوةةضٌٍ ٞخعبئةةت اٌعبِةةت ٚاصاءةةبي بٕشةةش ر ة د ع عةةً ٌّعةةذي
اٌخضخُ  ٚمب ألععبس اٌّغخٍٙىِ -1 :ٓ١عذي اٌخضخُ ألععبس اٌّغخٍٙىٌٍ ٓ١حـــضش
ٚاٌةةةز٠ ٞخضةةةّٓ اٌمةةةب٘شة ٚاصعةةةىٕذس٠ت ٚإٌّةةةبطك اٌحضةةةش٠ت ةةة ٟاٌٛجةةةٗ اٌبحةةةشٞ
ٚاٌٛجةةٗ اٌمبٍةةِٚ ٟةةذْ اٌمٕةةبي ٚاٌّحب اةةبث اٌحذٚد٠ةةت ِ -2عةةذي اٌخضةةخُ ألعةةعبس
اٌّغخٍٙىٌٍ ٓ١شِ -3 ٠عةذي اٌخضةخُ ألعةعبس اٌّغةخٍٙىٌ ٓ١ىةً إٌّةبطكٚ .اٌجةذ٠ش
ببٌةةزوش أْ اٌةةشلُ اٌةةٛاسد ةة٘ ٟةةزا اٌخحٍ١ةةً ٘ةة ٛاٌخةةب بّعةةذي اٌخضةةخُ ألعةةعبس
اٌّغخٍٙىٌٍ ٓ١حضش.
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اٌخغ١ةةش اٌشةةٙش ٞةة ٝوةةً ِةةٓ اٌةةشلُ اٌم١بعةة ٟاٌعةةبَ ألعةةعبس اٌّغةةخٍٙىٚ ٓ١اٌخضةةخُ
األعبعةةّ١ ٟةةب بةة ٓ١عةةبخّبش ١ٌٛ٠ٚ 2009ةةٗ ٌ 2010ةة١ظ ِسببم ةب ً ببٌضةةبظ ٌ سلةةبَ
اٌغةةبٌ روش٘ةةب ةة ٝاٌخحٍ١ةةً اٌشةةٙشٌٍ ٞخضةةخُ ةة ٝاٌفخةةشاث اٌغةةببمت ٔاةةشاً ٌخغ١١ةةش
األٚصاْ إٌّغةةٛبت إٌةة ٝاٌّجّٛعةةبث اٌّخخٍفةةت داخةةً اٌغةةٍت بغةةب إا ة ي اٌغٍغةةٍت
اٌخبععت ِحً اٌغٍغٍت اٌثبِٕت بذياً ِٓ أغغسظ ٌّ( .2009ض٠ذ ِٓ اٌخفبص ً١أٔاةش
اٌّش ك اٌفٕ ٟإٌّشٛس  ٝاٌخحٍ ً١اٌشٙشٌٍ ٞخضخُ ٌشٙش أغغسظ .2011
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عةةةجٍج أعةةةعبس اٌغةةةٍ افعةةةخ ٙو١ت اسحفبعةةةب طف١فةةةب بٕغةةةبت
 %0.05ةةة١ٌٛ٠ ٝةةةٗٚ ،رٌةةةه عٍةةة ٝخٍف١ةةةت اسحفةةةبع أعةةةعبس
إٌّخجبث اٌء١ذفٔ١ت.

 -1معدل التضخم األساسي



اسحفعةةج أعةةعبس اٌخضةةشٚاث اٌسبصجةةت بٕغةةبت %7.66
 ٝشٙش ٌ ،ٗ١ٌٛ٠خغةبُ٘ بٕغةبت لةذس٘ب ٔ 0.62مسةت ِئ٠ٛةت
ةة ٝاٌّعةةذي اٌشةةٙشٌٍ ٜخضةةخُ اٌعةةبَ ٚ .ةة ٝراث اٌٛلةةج
عجٍج أععبس اٌفبوٙت اٌسبصجت اسحفبعب لةذسٖ . % 3..4
ٚلذ عبّ٘ب ِجخّع ٓ١بٕغبت بٍغةج ٔ 0.71مسةت ِئ٠ٛةت ةٝ
اٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜخضخُ اٌعبَ.



اسحفعج أععبس اٌذٚاجٓ بٕغبت  %4.37ة١ٌٛ٠ ٝةٌٗ ،خغةبُ٘
بٕغةةةبت لةةةذس٘ب ٔ 0.24مسةةةت ِئ٠ٛةةةت ةةة ٝاٌّعةةةذي اٌشةةةٙشٜ
ٌٍخضخُ اٌعبَٚ ،بزٌه حبٍ اٌض٠بدة اٌخشاوّ١ةت ِٕ %14.65ةز
بذا٠ةةت عةةبَ  .2014ةة ٝاةة ٓ١أٍةةج أعةةعبس اٌٍحةة َٛاٌحّةةشاي
د ْٚحغ١١ش.



اسحفعج أععبس األعّبن ٚاألطعّت اٌبحش٠ةت بٕغةبت %3.25
 ٝشٙش ٌ ،ٗ١ٌٛ٠خغبُ٘ بٕغبت لذس٘ب ٔ 0.11مسةت ِئ٠ٛةت ةٝ
اٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜخضخُ اٌعبَ.



اسحفعةةج أعةةعبس اٌبةة ١بٕغةةبت  %6.37ةة١ٌٛ٠ ٝةةٌٗ ،خغةةبُ٘
بٕغةةةبت لذس٘ةةةـب ٔ 0.13مسةةةت ِئ٠ٛةةةت ةةة ٝاٌّعةةةذي اٌشةةةٙشٜ
ٌٍخضخُ اٌعبَ.



شةةٙذث أعةةعبس بعةة اٌّةةٛاد اٌغزائ١ةةت األخةةش ٜةة١ٌٛ٠ ٝةةٗ
حغ١ةةشاث ِخببٕ٠ةةت ،بّٕ١ةةب اسحفعةةج أعةةعبس األٌبةةبْ ٚاٌخٛابةةً
ٚاٌبٙةبساث ،أخفضةج أعةعبس اٌض٠ةٛث ٚاٌغةّٓ اٌءةٕبعٟ
ٚاٌّششٚببث اٌغبص٠تٚ ،بزٌه حى ْٛاٌّحءةٍت اسحفةبع عةبُ٘
بٕغبت ٔ 0.10مست ِئ٠ٛت  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜخضخُ اٌعبَ.



اسحفعةةةج أعةةةعبس اٌخةةةذِبث األخةةةش ٜبٕغةةةبت  % 3.37ةةةٝ
١ٌٛ٠ةةٌٗ ،خغةةبُ٘ بةةـ ٔ 0.64مسةةت ِئ٠ٛةةت ةة ٝاٌّعةةذي اٌشةةٙشٞ
ٌٍخضةةخُ اٌعةةبَٚ .رٌةةه عٍةة ٝخٍف١ةةت اسحفةةبع أعةةعبس خةةذِبث
اٌحج ٚاٌعّشة ٚخذِبث اٌّسبعُ ٚخذِبث إٌمً اٌخب .



اسحفعةةةج أعةةةعبس اٌخةةةذِبث اٌّذ ٛعةةةت بٕغةةةبت  %1.15ةةةٝ
١ٌٛ٠ةةٌٗ ،خغةةبُ٘ بةةـ ٔ 0.06مسةةت ِئ٠ٛةةت ةة ٝاٌّعةةذي اٌشةةٙشٞ
ٌٍخضةةخُ اٌعةةبَٚ .رٌةةه عٍةة ٝخٍف١ةةت اسحفةةبع أجةةٛس اٌءةة١بٔت
إٌّضٌ١ت ٚص١بٔت اٌغ١بساث ٚص١بٔت اٌّعذاث إٌّضٌ١ت.

1

عةةةجً اٌخضةةةةخُ األعبعةةة ٟاٌّعةةةةذ ِةةةٓ لبةةةةً اٌبٕةةةه اٌّشوةةةةضٞ
اٌّءشِ ٞعذفً شةٙش٠ب لةذسٖ  %1.79ة١ٌٛ٠ ٝةٗ ِ 2014مببةً
ِعةةذف شةةٙش٠ب لةةذسٖ  %0.6.ةة١ٔٛ٠ ٝةةٗ٠ٚ .ةةأح ٟرٌةةه اٌّعةةذي
أعٍةةِ ٝةةٓ ِخٛعةةظ اٌّعةةذفث اٌشةةٙش٠ت اٌّغةةجٍت خةة ي اٌغةةخت
أشٙش األ ِٓ ٌٝٚعبَ ٚ 2014اٌببٌ ٚ .%0.59اسحف اٌّعةذي
اٌغٌٍٕ ٞٛخضخُ األعبع ٟإٌ١ٌٛ٠ ٝ %9.57 ٝةٗ ِةٓ %..76
ٚ ، ٗ١ٔٛ٠ ٝلذ ا١ذ جضيا ِٓ رٌه افسحفبع حأر١ش خشة األعةبط
ِٓ اٌعبَ اٌّبا.ٟ
٠ٚشج ٔح ِٓ %45 ٛاٌخغ١ش اٌشٙش ٝ ٜاٌخضخُ األعبعةٟ
اٌةة ٝاسحفةةبع أعةةعبس اٌغةةٍ اٌغزائ١ةةت اٌّةةزوٛسة أع ة ٖ ٌخغةةبُ٘
بٕغبت لذس٘ب ٔ 0..1مست ِئ٠ٛت ة ٝاٌّعةذي اٌشةٙشٌٍ ٜخضةخُ
األعبع٠ٚ ،ٟشج اٌجضي اٌّخبم ٟإٌ ٝاسحفبع أعةعبس اٌخةذِبث
األخةةشٌ ٜخغةةبُ٘ بٕغةةبت لةةذس٘ب ٔ0..9مسةةت ِئ٠ٛةةت ةة ٝاٌّعةةذي
اٌشةةةةٙشٌٍ ٜخضةةةةخُ األعبعةةةة ٚ .ٟةةةة ٝراث اٌٛلةةةةج عةةةةبّ٘ج
اٌخةةذِبث اٌّذ ٛعةةت ٚاٌغةةٍ افعةةخ ٙو١ت بٕغةةبٗ طف١فةةت لةةذس٘ب
ٔ 0.10مست ِئ٠ٛت  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜخضخُ األعبع.ٟ
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جدول : 1المستهلكين ألسعار االساسى للرقم المكونة العناصر كل تبويب() Core

والشراب الطعام

االستهالكية السلع

المدفوعة الخدمات

اخرى الخدمات

والخبز الحبوب

المالبس

اللحوم
البحرٌة والمأكوالت األسماك
والبٌض والجبن اللبن
والدهون الزٌوت

األقمشة
القدم أغطٌة
وإصالحه المسكن لصٌانة الالزمة المواد
والتجهٌزات األثاث

المالبس وتأجٌر وإصالح تنظٌف خدمات
القدم واغطٌة
وإصالحه المسكن لصٌانة الخاصة الخدمات
والجناٌنى كالبواب االخرى الخدمات
خادمة اجر /كامل لٌوم طباخ
المنزلٌة األجهزة إصالح

المحتسب إٌجارالمسكن
المستشفٌات خدمات
النقل خدمات
المحمول والتلٌفون االنترنت خدمات

الجافة الفاكهة

االخري االرضٌات واغطٌة السجاد

والصورة الصوت معدات وإصالح صٌانة

والرٌاضٌة الترفٌهٌة الخدمات

والمعالجة المحفوظة الخضروات
الجافة الخضروات(الجافة البقول)
السكرٌة واألغذٌة السكر
أخرى غذائٌة منتجات
المشروبات

المنزلٌة المفروشات
المنزلٌة األجهزة
المنزلٌة واألدوات المائدة وأدوات الزجاجٌة األدوات
والحدائق المنازل ومعدات األدوات
المنزلٌة النظافة مواد
معمرة غٌر أخرى منزلٌة أصناف
المركبات شراء
الشخصً النقل معدات ومستلزمات الغٌار قطع
وشحومات زٌوت
والفاكس الهاتف خدمات معدات
ومتعلقاتها األخرى الترفٌهٌة والمعدات األصناف
التصوٌر ومعدات والصورة الصوت معدات
المصنفة غٌر الشخصٌة االدوات
شخصٌة أمتعة
الكتب
الرسم ومواد الكتابٌة األدوات
الطبٌة والمعدات واألجهزة المنتجات

االطباء اتعاب
الشخصً النقل معدات وإصالح صٌانة
خصوصٌة دروس
الشعر وقص الحالقة

الثقافٌة الخدمات
والعمرة الحج رحالت
شابهها وما والمقاهً المطاعم
الفنادق خدمات
الخاص التعلٌم

جدٌد قانون العادى اإلٌجار
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جدول  :2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان
كنسبة
1/
مئوٌة

ٌولٌه 1023

ٌولٌه 1024

1/

ٌولٌه 1024
إلى ٌونٌه 1024

رقم قٌاسً

ٌولٌه 1024
إلى ٌولٌه 1023

التغٌر كنسبة مئوٌة

ٌناٌر 200 = 1020
الرقم العام
اٌسعبَ ٚاٌّششٚببث
اٌذخبْ ٚاٌّى١فبث
اٌّ بظ ٚاألاز٠ت
اٌّغىٓ ٚاٌّ١بٖ ٚاٌىٙشببي ٚاٌغبص ٚاٌٛلٛد
األربد ٚاٌخج١ٙضاث ٚاٌّعذاث إٌّضٌ١ت ٚاٌء١بٔت

اٌشعب٠ت اٌءح١ت
إٌمً ٚاٌّٛاص ث
افحءبفث اٌغٍى١ت ٚاٌ عٍى١ت
اٌثمب ت ٚاٌخش ٗ١
اٌخعٍُ١
اٌّسبعُ ٚاٌفٕبدق
اٌغٍ ٚاٌخذِبث اٌّخٕٛعت
إجماليات مختارة
اٌخضشٚاث ٚاٌفبوٙت
اٌغٍ ٚاٌخذِبث اٌّحذد أععبس٘ب إداس٠ب
اٌسعبَ ِغخبعذاً ِٕٗ اٌخضشٚاث ٚاٌفبوٙت
اٌغٍ افعخ ٙو١ت
اٌخذِبث اٌّذ ٛعت
3/

3051

135031 111011
255.52
39.91
125.32
1.29
223.03
5.42
223.02
22.35

151031
255.30
162.31
224.35
210.59

24.02
0.01
3.00

3.55
6.33
5.62
3.21
1.43
4.63
4.43
3.53

211.55
224.23
205.16
95.45
230.50
251.22
242.62
204.26

234.51
212.24
235.35
95.01
255.42
255.94
255.19
206.35

0.26
0.29
10.14
0.00
6.92
0.00
4.42
0.01

9.55
21.10
12.02
2.61
29.09
3.52
9.62
2.41

6.90
22.66
32.02
24.42
5.25

105.60
212.64
250.03
225.02
219.20

133.34
249.52
269.45
212.05
232.60

6.21
2.61
2.64
0.05
2.25

21.40
26.11
21.95
5.15
5.35

13.00
54.43

226.35
232.26

214.45
243.52

3.35
2.59

6.92
9.55

1.53

11014
21.41
13.43
2.26
6.64

اٌخذِبث األخشٜ
اٌشلُ األعبع)Core ( ٝ
 2/الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري
 1/األوزان المستخدمة فى إعداد الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلكٌن من نتائج بحث الدخل واألنفاق واالستهالك لعام 1009/1002
 3/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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